
      Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném přístupu k informacím 
 
                      Usnesení z jednání rady obce Dolní Třebonín 
                                         konané dne 14.2.2019. 
                          ___________________________________ 
 
 
 
Usnesením č.61/2019  rada obce schválila navržený program jednání. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.62/2019  rada obce schválila  zprávu o kontrole plnění usnesení z jednání rady 
obce dne 24.1.2019. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
  
 Usnesením č.63/2019 rada obce schválila prodloužení platnosti nájemních smluv dle přílohy    
 č.1. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.64/2019 rada obce schválila uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem   Na Pankráci 546/56,   140 00 Praha 4  o  zřízení  věcného  břemene 
č.01185/004/VB/329.3/SPÚ/2018  na pozemky p.č.170/2, 202/24, 202/25 a 665/17  vše v k.ú. 
Dolní Svince  za účelem realizace stavebního objektu „SO 329.3  – Přeložka melioračního 
kanálu km 149,545 – 149,780“, který je nedílnou součástí stavby dálnice „D3 0310/II 
Hodějovice -Třebonín“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 40.000,-
Kč. 
 Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
    
Usnesením č.65/2019 rada obce souhlasí s návrhem úpravy zákresu /rozsahu/  pozemků 
požadovaných k odkoupení  v části naší obce Čertyně, k.ú. Záluží nad Vltavou. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.66/2019 rada obce souhlasí s termínem konání II.veřejného zasedání 
zastupitelstva obce dne 7.3.2019 od 18.00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.67 rada obce schválila  konání akce Setkání s důchodci dne 14.3.2019  v sále 
pohostinství „U Zlaté podkovy“ ve Velešíně od 16.00 hod 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.68/2019 rada obce schválila zveřejnění záměru obce pronajmout prostory bývalé 
čekárny  a ordinace obvodního lékaře v budově OÚ. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
Usnesením č.69/2019 rada obce  schválila členění rozpočtu na jednotlivé položky dle přílohy 
č.2. Schváleno jednohlasně všemi přítomnými 
 
 
 
 



Usnesením č.70/2019 rada obce souhlasí se zveřejněním záměru obce pronajmout pozemky 
p.č.950/361, 950/363 a 950/364 vše  v k.ú. D.Třebonín. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
Usnesením č.71/2019 rada obce souhlasí s konáním zápisu dětí do MŠ  ve dnech 13. až 
16.5.2019 v prostorách  MŠ a s konáním zápisu do ZŠ ve dnech 29. a  30.4.2019  v budově 
základní školy  od 13.00 hod. do 17.00 hod. 
Schváleno jednohlasně všemi přítomnými. 
 
 
 
Dolní Třebonín dne 14.2.2019 
 
 
Jana Machová                                                                                         Pavel Ševčík              
2.místostarosta  obce                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


